
 
บทความให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างเทศบาลำ าบลอนนทรา  

ในคราวประชุมประจ าเอืนนมิถุนา น พ.ศ. 2562 เม่ืนวันที่ 11 มิถุนา น พ.ศ. 2562  
เกี่ วกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัอพัทลุง เรื่นง หลักเกณฑ์และเงื่นนไขในการ

สนบสวน การลงโทษทางวินั  พ.ศ. 2558 ในหมวอ 2 วินั และการรักษาวินั  
 
  ตามข้อ 24 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและ
พัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ป้องกันมิให้ผู้อยู่ ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย และด าเนินการทางวินัยแก่
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย 
  การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ให้กระท าโดยการปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี การฝึกอบรม การสร้างขวัญและก าลังใจ การจูงใจ หรือการอื่นใดในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนา
ทัศนคตจิิตส านึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่มีวินัย 
  การป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย ให้กระท าโดยการเอาใจใส่ สังเกตการณ์ 
และขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระท าผิดวินัยในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะด าเนินการป้องกันตามควรแก่กรณีได้ 
  เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าพนักงานเทศบาลผู้ ใดกระท าผิดวินัย โดยมี
พยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการทางวินัยทันที 
  เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหา หรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าพนักงานเทศบาลผู้ใด
กระท าผิดวินัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐาน ให้นายกเทศมนตรีรีบด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่า
กรณีมีมูล ที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย จึง
จะยุติ เรื่องได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย ก็ให้ด าเนินการทางวินัยทันที 
  โดยในข้อ 5 พนักงานเทศบาลต้องรักษาวินัยตามที่ก าหนดเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติไว้ใน
หมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอนั้น 
  วินั พนักงานส่วนท้นงถิ่น คือ  

1. ระเบียบแบบแผนความประพฤติท่ีทางราชการก าหนดให้จะต้องยึดถือหรือปฏิบัติ 
2. ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกมาในทางที่ถูกที่ควรเป็นการควบคุมตนเองให้แสดง

พฤติกรรมที่ถูกระเบียบ หลักเกณฑ์หรือแบบแผนที่ทางราชการก าหนดไว้ 
ลักษณะเฉพาะขนง“วินั ” 

๑) ไมมี่อายุความ  
๒) ต้องมสีถานภาพเป็นข้าราชการ 
๓) เป็นอ านาจของผู้บังคบับัญชาปัจจุบัน 

ประเภทวินั  มี 2 ประเภท  
1) วินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
2) วินัยอย่างร้ายแรง 

สถานโทษ มี 5 สถาน 
   1. ภาคทัณฑ์ 
   2. ตัดเงินเดือน   วินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
   3. ลดขั้นเงินเดือน 
   4. ปลดออก 
   5. ไล่ออก  วินัยอย่างร้ายแรง 
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  ข้น 6 พนักงานเทศบาลต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  ำัวน ่าง ข้าราชการแต่งเครื่องแบบกล่าวปราศรัยโจมตีการปกครองระบอบประชาธิปไตยว่า
ไม่เหมาะสมกับประเทศไทยหรืออีกตัวอย่าง คือข้าราชการท าลายป้ายหาเสียงและพูดเสียงดัง ขณะมีคนมุงดูว่า 
เลือกไปท าไม ไร้ประโยชน์ บ้านเมืองนี้ต้องเป็นคอมมิวนิสต์เท่านั้น จึงจะแก้ปัญหาซื้อเสียงได้ 
  ข้น 7 พนักงานเทศบาลต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม 
  ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยอ านาจหน้าที่ราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน 
  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์
ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  ำัวน ่าง 1. หัวหน้าสั่งให้เจ้าหน้าที่เบิกค่าจ้างลูกจ้างมากกว่าวันที่ท างานจริงและน าเงินส่วน
เกินไปซื้อวัสดุโดยมาลงทะเบียนครุภัณฑ์ (แบบนี้ลงโทษตัดเงินเดือน 5% จ านวน 2 เดือน) 
   2. ผอ.กองฯท าบันทึกถึงนายกฯเสนอตนเองเป็นกรรมการตรวจรับขอจัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน 5,000 บาท เมื่อได้รับอนุมัติแล้วท าเอกสารตรวจรับเท็จ น าเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว (ไล่ออก)                 
 
  ข้น 8 พนักงานเทศบาลต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่
ราชการ 
  ำัวน ่าง เจ้าหน้าที่การเงินฯไม่ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินในความรับผิดชอบ โดยใบเสร็จรับเงิน
ที่ยังไม่ใช้หายไป 1 ฉบับ (ภาคทัณฑ์) 
  ข้น 9 พนักงานเทศบาลต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวัง
รักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ 
  การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็น
ความผิด วินัยอย่างร้ายแรง 
  ำัวน ่าง ผอ.คลังไม่ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่จัดเก็บฯ เช่น ไม่ตรวจสอบการน าส่งเงินประจ าวัน 
มอบใบเสร็จให้โดยไม่ตรวจการน าส่งเงินประจ าวัน มอบใบเสร็จให้โดยไม่ตรวจนับ ท าให้เกิดการยักยอกเงิน
ภาษีไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว (ภาคทัณฑ์) 
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  ข้น 10 พนักงานเทศบาลต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทาง
ราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ 
  การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติ
คณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง 
  ส าหรับความผิดฐานนี้จะพบการกระท าความผิดจ านวนมาก ซึ่งมีองค์ประกอบ   คือ 
  1.  มีหน้าที่ราชการ 
  2.  ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ 
  3.  เพื่อให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์ที่มิควรได้ 
  4.  มีเจตนาทุจริต   
  ำัวน ่าง นายช่างโยธาปล่อยให้ผู้ช่วยช่างเขียนแบบและรับรองเอง ปลอมลายมือชื่อตนเองใน
หนังสือขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ไม่ตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบ ปล่อยปละละเลยในการด าเนินการ
ทุกขั้นตอนทั้งๆที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของตน เป็นเหตุให้อาคารที่ก่อสร้างพังทับคนงานเสียชีวิตถึง 10 
คน (ไล่ออก) 
  ข้น 11 พนักงานเทศบาลต้องถือว่าเป็นหน้าที่พิเศษที่จะสนใจและรับทราบเหตุการณ์
เคลื่อนไหวอันอาจเป็นภยันตรายต่อประเทศชาติและต้องป้องกันภยันตรายซึ่งจะบังเกิดแก่ประเทศชาติจนเต็ม
ความสามารถ 
  ำัวน ่าง นายช่างโยธาทราบข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ ว่าจะมีการวางเพลิงเผาศาลา
กลางจังหวัด แต่ไม่แจ้งข่าวแก่ผู้ใดหรือไม่ด าเนินการใดๆที่แสดงถึงการป้องกันเหตุภยันตรายนั้น ต่อมาศาลา
กลางจังหวัดถูกวางเพลิง (ลดขั้นเงินเดือน) 
  ข้น 12 พนักงานเทศบาลต้องรักษาความลับของทางราชการ 
  การเปิดเผยความลับของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  ำัวน ่าง เจ้าหน้าที่ผู้พิมพ์ค าสั่งน าข้อมูลการพิจารณาความชอบ (2 ขั้นกรณีพิเศษ)ไปบอก
เพื่อนก่อนจะเผยแพร่ค าสั่ง (แบบนี้ลงโทษตัดเงินเดือน 5% จ านวน 3 เดือน) 
  ข้น 13 พนักงานเทศบาลต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดย
ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามค าสั่ง
นั้นจะท าให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะเสนอความเห็นเป็นหนังสือ
ทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งนั้นก็ได้ และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติ
ตามค าสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 
  การขัดค าสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดย
ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง 
  ำัวน ่าง ลูกจ้างเข้าเวร ชักชวนเพื่อนคนนอกมานั่งดื่มสุราในส านักงาน ผู้บังคับบัญชาห้าม
ปรามไม่เชื่อ และแสดงกิริยาไม่พอใจ (แบบนี้ลงโทษตัดเงินเดือน 5% จ านวน 2 เดือน) 
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  ข้น 14 พนักงานเทศบาลต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้เป็นการกระท าการข้ามผู้บังคับบัญชา
เหนือตน 
  เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปเป็นผู้สั่งให้กระท าหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว 
  ำัวน ่าง จนท. จัดเก็บรายได้ฯยื่นใบลากิจโดยไม่ผ่านปลัดเทศบาลท าให้ปลัดไม่ทราบความ
เป็นไปของผู้ใต้บังคับบัญชา (ภาคทัณฑ์) 
  ข้น 15 พนักงานเทศบาลต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความ
ซึ่งควรต้องแจ้ง ถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย 
  การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  องค์ประกอบ  คือ 
  1.  มีการรายงาน 
  2.  รายงานเป็นเท็จ 
  3.  รายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
  4.  เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
  ำัวน ่าง จนท.ธุรการยื่นใบลาป่วยเท็จ (ภาคทัณฑ์) หรือแก้ใบรับรองแพทย์ให้ได้ลามากข้ึน 
  ข้น 16 พนักงานเทศบาลต้องถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ 
  ำัวน ่าง จนท.การเงินไม่มาท างานแต่ขอให้เพื่อนลงชื่อแทนรวม 5 ครั้ง (แบบนี้ลงโทษตัด
เงินเดือน 5% จ านวน 3 เดือน) 
  ข้น 17 พนักงานเทศบาลต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการจะละทิ้ งหรือทอดทิ้งหน้าที่
ราชการมิได้ 
  การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ 
อย่างร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผล อัน
สมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง 
  ำัวน ่าง จนท.ธุรการลงชื่อมาท างาน 06.30 น. แล้วหายตัวไปทั้งวันโดยไม่ขออนุญาต (ตัด
เงินเดือน 5% จ านวน 3 เดือน) 
  ข้น 18 พนักงานเทศบาลต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่กระท าการอย่างใด
ที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานเทศบาลด้วยกันและผู้ร่วม
ปฏิบัตริาชการ 
  ำัวน ่าง นักจัดการงานทั่วไปดุด่าเพื่อร่วมงานด้วยถ้อยค าหยาบคาย เช่น ไอ้เห้ีย ไอ้สัตว์และ
แสดงกิริยาไม่เรียบร้อยทะเลาะกับเพื่อนเป็นประจ าแต่มีผู้ห้ามปราบทัน (ลงโทษตัดเงินเดือน 5% จ านวน 2 
เดือน) 
  ข้น 19 พนักงานเทศบาลต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การ
สงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า และด้วยความสุภาพเรียบร้อย ห้ามมิ
ให้ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดข่ี หรือข่มเหง ประชาชนผู้ติดต่อราชการ 
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  การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่  หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง เป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  ำัวน ่าง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนไม่ตรวจเอกสาร ไม่แนะน าประชาชนให้ชัดเจน ต้องมา
ติดต่อหลายครั้ง (ภาคทัณฑ์) 
  ข้น 20 พนักงานเทศบาลต้องไม่กระท าการหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการหาผลประโยชน์อัน
อาจท าให้เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน 
  ำัวน ่าง จนท.รับผิดชอบงานอ่ืน แต่มาอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการซึ่งรู้จักมัก
คุ้นกันโดยไม่เก่ียวกับหน้าที่ของตนและได้รับเงินครั้งละ 500บาททุกครั้ง (ตัดเงินเดือน 10% จ านวน 4 เดือน) 
  ข้น 21 พนักงานเทศบาลต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใด
ที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
  ำัวน ่าง นายช่างโยธาจดทะเบียนบริษัทก่อสร้างจ ากัดโดยมีตนเป็นกรรมการผู้จัดการ
ภายหลังได้ยกเลิกการจดทะเบียนแล้ว (ภาคทัณฑ์) 
  ข้น 22 พนักงานเทศบาลต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และ
ในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาททาง
การเมืองของข้าราชการโดยอนุโลม 
  ำัวน ่าง จนท.ป้องกันช่วยนายกฯที่ก าลังจะหมดวาระหาเสียงในทุกรูปแบบ แต่นายกฯแพ้
การเลือกตั้ง (ภาคทัณฑ์) 
  ข้น 23 พนักงานเทศบาลต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่
ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระท าการใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 
  การกระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก หรือโทษที่หนักกว่าจ าคุกโดยค าพิพากษาถึง
ที่สุดให้จ าคุก หรือให้รับโทษที่หนักกว่าจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ หรือกระท าการอ่ืนใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่า ง
ร้ายแรง 
  ำัวน ่าง นายช่างโยธาดื่มสุราขณะพักเท่ียงจนมีอาการมึนเมา ส่งเสียงดังขณะท างานภาคบ่าย
รบกวนสมาธิของผู้อื่น (ภาคทัณฑ์) 
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    บทกลนน สิบแปอข้น คืน วินั  ราชการ... 

ข้อห้าม ข้อปฏิบัติ รัฐก าหนด 
ถือเป็นกฎ ต้องท า จ าให้มั่น 
สิบแปดขอ้ คือวินัย ราชการ 

จงช่วยกัน จดจ า ท าให้ดี 
     หนึ่ง...สนับสนุน ประชาธปิไตย ใจบริสุทธิ์ 

สอง...นั้นสุจ...ริตธรรม ตามหน้าที ่
สาม...ปฏิบัติ ราชการ เกิดผลดี 

สี่...ไม่มี ความประมาท ชาติพน้ภัย 
     ห้า...ท าหน้าที่ ตามระเบียบ เทียบให้มั่น 

หก...ทราบเหตุการณ์ บ้านเมือง เรื่องเคลื่อนไหว 
เจ็ด...ปิดความลับ ราชการ ไมข่านไป 

แปด...ท าตามนาย สั่งชอบ ในกรอบเกณฑ์ 
     เก้า...ไม่ท าการ ข้ามข้ัน ให้ท่านโกรธ 
สิบ...ไม่โปรด รายงานเท็จ ให้ท่านเห็น 

สิบเอ็ด...ถือธรรมเนียม ราชการ ที่ท่านเป็น 
สิบสอง...ไม่เบน ทิ้งหน้าที่ ต้องดีพอ 

     สิบสาม...ต้องสุภาพ ดูงาม ห้ามกลั่นแกล้ง 
สิบสี่...ไม่ แสดงหมิ่น ผู้ติดต่อ 

สิบห้า...ไม่ ท าเสื่อมเกียรติ ข้าราชการ 
สิบหก...หนอ หุ้นส่วน ควรห่างไกล 

     สิบเจ็ด...ไม่ เอียงการเมือง เรื่องเลือกตั้ง 
สิบแปด...ทั้ง ห่างชั่ว มั่วเหลวไหล 
ท าครบถ้วน สมหวัง ดั่งบรรยาย 

อยู่ยาวไกล เกษียณอายุ...ลุราชการฯ 
 

 


